
A mi ünnepünk. Függetlenül attól, 
hogy hívők vagyunk vagy sem, mert 
a kultúránk szerves része a húsvét. Az 
elgondolkoztató jellege, tavaszi illata 
és számtalan jelentése, szimbóluma. 
Mi, itt a Csallóközben is évszázadok 
óta ünnepeljük, ahogy arról számos 
feljegyzésben olvashatunk.

„A húsvét ünnepi hangulatához szoro-
san hozzátartozott a piros tojás is. Má-
gikus szerepét minden népnél megta-
láljuk már a történelmi idő kezdetén. 
A legenda szerint az egész világegye-
tem a „világtojás”- ból keletkezett. 
Misztikus jelentősége van a tojásnak 
a hinduk szent könyvében, a Védák-
ban is. Az ókori népek szimbólumként 

Az ünnep huszonegyedik százada
használták sírjaikon, zsinagógáikon, 
mecseteken és más középületeken is. 
A történelmi Magyarország területén 
a régészeti feltárások során avar női 
sírokban találtak tojást, ami azt látszik 
bizonyítani, hogy már a pogány né-
pek is az élet keletkezésének a csíráját 
látták benne. A keresztény egyház a 
megváltás jelképévé tette a tojást, pi-
ros színe pedig Jézus keresztfán kion-
tott vérét idézi a népi hiedelemben is, 
szinte az egész Csallóközben” – írja 
Marczell Béla a csallóközi népszoká-
sokról szóló könyvben.

Egyértelműen látjuk, hogy a húsvét 
jelentősége az elmúlt két évtizedben 
átalakult, szerepe megváltozott, et-

től függetlenül fontos, hogy őrizzük 
a hagyományokat és ne meneküljünk 
el előle. Talán jó újra felidézni, hogy 
húsvéthétfői víz Jézus testének a be-
balzsamozását jelképezi, ugyanis a 
keresztről való levétel után vízzel 
mosták ki a sebeit, hogy a test meg-
tisztításával bebalzsamozhassák. En-
nek emléke a húsvéthétfői öntözés.

Az öntözés pedig ma már nem kell, 
hogy olyan vizes reggelt jelentsen a 
hölgyeknek, mint akár húsz éve vagy 
egy évszázaddal ezelőtt, hisz minden 
ünnep átalakul az évszázadok alatt, 
de fontos, hogy megtaláljuk az ünnep 
21.századi formáját, hiszen mindez a 
kultúránk alapköve.

A csallóközcsütörtökiek lapja                           XV. évfolyam 1. szám                                                2019. április
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Márciusban elkezdődött a községün-
ket több évtizede szolgáló kultúrház 
tatarozása, amelynek energetikai 
megújítására sikerült az önkormány-
zatnak forrásokat elnyernie. Erről és 
a további 2019-es kihívásokról kér-
deztük Őry Péter polgármestert.

Hogyan indult az esztendő a község 
szempontjából?
Az év mindig az előző esztendő statisz-
tikáinak elkészítésével (zárások, pénz-
ügyi beszámolók) kezdődik. Az újság 
keretein belül is szeretnék köszönetet 
mondani a lakosoknak az együttműkö-
désért, amit a szelektív hulladékgyűjtés 
szintjén tapasztalhattunk, hiszen orszá-
gos szinten is a legjobbak közé tartoz-
tunk. 

Csallóközcsütörtökben közel 70 szá-
zalékban osztályoztuk a hulladékot, a 
pontos adat 69,79 százalék, pedig eb-
ben az értékelésben nem szerepelnek a 
gyűjtőudvarra szállított, nem háztartási 
hulladék kategóriába sorolt préselt mű-
anyagok, amelyből ugyancsak több ton-
nát szállítottunk el. A gyűjtőudvar mű-
ködésének eredménye kezd beérni, mert 
ugyan ennek költségei jelentősök, de az 
átlagos 30-35 százalékos osztályozási 

szinthez képest jó irányban haladunk, s 
mindezt folytatni kell, hiszen a jövőnk-
ről, a gyermekeink életkörnyezetéről is 
szól a hulladék szelektálása.

Márciusban elindult a kultúrház fel-
újítása. Hogyan zajlottak az előkészü-
letek?
Az év legnagyobb kihívása természete-
sen a kultúrház tatarozási projektjének 
elindítása volt. Januárban kaptunk visz-
szajelzést az érintett ügynökségtől, hogy 
a közbeszerzést jóváhagyták, ezután 
szerződni tudtunk, majd elkezdődhetett 
az épület kiürítése. A kirakodás közel 
egy hónapig tartott, ami nem meglepő, 

hiszen hatvan év munkájának egy-egy 
darabja gyülemlett fel az épületben.

Napjainkban már községünk lakosai is 
láthatják, hogy a falu központjában zaj-
lanak a felújítási munkálatok. A pályá-
zaton elnyert források az épület energe-
tikai megújítására nyertük, ebbe belefér 
a nyílászárócsere, a légcserélőrendszer 
kialakítása, de hőszivattyús fűtés és hű-
tés is lesz biztosítva, valamint a tetők 
és a falak szigetelésére, az elektromos 
vezetékek cseréjére sor kerül. A mun-
kálatok közben viszont számos ténnyel 
szembesülünk, mint például a hatvan-
éves vízvezetékek cseréje, amely nem 

Idén teljesen megújul a kultúrház 
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
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kosításra kerül sor, s mindenkit biz-
tosíthatok, a zöld övezet is ugyanúgy 
megújul, mint a belső tér.

Az energetikai beruházások mellett mi-
lyen fejlesztésekre lesz még szükség a 
kultúrházban?
A vízrendszer, a belső burkolat és a 
színpad cseréjére is szükség lesz, ame-
lyek nem energetikai beruházások, de a 
község ezt is meg fogja valósítani saját 
költségén. Minden héten ellenőrizzük a 

projekt megvalósítását és folyamatában 
látjuk, hogy milyen kihívásokkal kell 
szembenéznünk, akár a vezetékek álla-
pota kapcsán.

Mit tapasztal, hogyan fogadták a lako-
sok az átalakítást? 
A kultúrházban szervezett rendezvé-
nyek (esküvők, születésnapok, családi 
ünnepségek) kapcsán már fél évre előre 
jeleztük, hogy az épület felújítása várha-
tó. A kulturális rendezvények egy része 
az iskolába, másik része a községházai 
kisterembe kerül, mások a tavaszi, nyá-
ri hónapokban a szabadtéren zajlanak 
majd. Az elmúlt években egyébként 
nagyon aktív volt a csallóközcsütörtöki 
kulturális élet, s úgy tapasztalom, min-
denki örül annak, hogy új teret kapnak 
ezek az események. A szervezetek meg-
értők voltak, hiszen maguk is látják, 
egy olyan épületet akarunk kialakítani, 
amely modern körülmények között év-
tizedekig szolgálhatja majd a község 
lakosságát. 

Milyen más terveik vannak még idén?
Az elmúlt év az óvoda felújításáról 
szólt, de az iskola egy része is meg-
újult, idén a kultúrház élvezi a priori-
tást, de a fiatalok számára szeretnék új 
területeket kínálni építkezésre, ennek 
a folyamata hamarosan a területrende-
zési szintig lezáródik, s előbbre tudunk 
lépni. Folyamatos és átgondolt fejlő-
désben gondolkodunk, s a kultúrház 
átalakítása után tudunk majd további 
területeken is komolyabb beruházáso-
kat végrehajtani.

része az a projektnek, de ugyanúgy meg 
kell oldanunk, ahogy már közben adódó 
kihívásokat, mindezt viszont már saját 
forrásból.

Azt gondolom, mindenki, aki már dol-
gozott vagy megtapasztalta egy régi 
épület felújítását az tudja, a burkolat 
vagy a vakolat leverése után mindig 
adódhatnak meglepetések, de ezeket is 
oldani fogjuk, mivel a célunk az, hogy 
egy modern és jól működő kultúrháza 
legyen Csallóközcsütörtöknek. 

Érkeztek kérdések a lakosoktól a mun-
kálatok kapcsán?
A kultúrház előtt engedélyezett faki-
vágást hajtottunk végre, két fűzfától és 
néhány fenyőfától kellett megválnunk, 
de az engedély ellenére másnap már 
a minisztériumnál feljelentettek ben-
nünket. A képen is látható a törvényi 
előírások alapján kivágott fák törzse, 
amelyek teljesen szét voltak korhadva, 
így veszélyt jelentettek volna a jövő-
ben. Tegyük hozzá, a vezeték miatt a 
gyökérzet alá kellett volna menni, s a 
felújítás az épület körbeásását igényli, 
de a munkálatok befejezése után par-
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A Mária Légió 1921. szeptember 7-én 
alakult meg Frank Duff vezetése alatt 
Dublinban, azzal a céllal, hogy valami 
nagyot tegyenek Jézusért. Célkitűzése 
világiak lelki fejlődésének és apostoli 
tevékenységének előmozdítása egyhá-
zi vezetés mellett, a Szűzanya zászla-
ja alatt, Krisztus országának mielőb-
bi megvalósulása érdekében. XXIII. 
János pápa szerint: „A Mária Légió a 
katolikus egyház igazi arculatát jele-
níti meg.”. A Mária Légió katolikus 
szervezetként elterjedt a világ szinte 
valamennyi országában. Közel 3 millió 
aktív tagja és ennél jóval több segítő 
(imádkozó) tagja van.

A Mária Légió azoknak a katoliku-
soknak a közössége, akik az egyház 
jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fo-
gantatott Szűz hatalmas vezetése alatt 
harci csoportba tömörültek, mert részt 
akarnak vállalni abban a harcban, ame-
lyet az egyház minden időkben folytat 
e világ gonosz erőivel szemben. Mária, 
minden kegyelem közvetítője szép, 
mint a Hold, ragyogó, mint a Nap, és – 
a Sátánnak és a hatalma alatt állóknak – 
félelmetes, mint egy harcra kész sereg. 
A légiósok azt remélik, hogy hűségük, 
erényeik és bátorságuk révén méltónak 
bizonyulnak Mennyei Királynőjükhöz. 
A Légiót ezért egy hadsereg mintájára 
szervezték meg, példaképe különösen 
az ősi Róma hadserege; innét vannak 
az elnevezések is. A Mária Légió sere-
ge és fegyverei azonban nem e világból 
valók.

A Mária Légió legkisebb csoportja a 
Praesidium. 

A csallóközcsütörtöki Mária Légió 
„Magyarok Nagyasszonya” Praesidi-

um 2006. szeptember 30-án alakult 
meg, amely a Római Katolikus Egy-
ház, Csallóközcsütörtöki Szent Jakab 
Plébániához tartozik és melynek lelki 
vezető tisztét a helyi plébános Mgr. 
Masicza Robert tölti be. A légiónknak 
13 fogadalmas tagja és 46 segédimád-
kozója van. 

Céljaink és tevékenységeink: az Egy-
ház szolgálata közös imával, tökéletes 
Mária-tisztelettel, karitatív tevékeny-
séggel, beteg- és kórházlátogatással, 
személyes kapcsolatépítésen alapuló 
apostolkodással, lelki vigasz nyújtása, 
az emberek bátorítása a szentgyónás-
hoz való járuláshoz és a szentségek 
felvételére, a rózsafüzér rendszeres 
előimádkozása a szentmisék előtt, a 
sekrestyési feladatok ellátása, lektori 
szolgálat a szentmiséken, Nagy Ke-
reszt a Hétfájdalmas Szűzanya szobor 
környezetének a rendbentartása, lelki 
programok és zarándoklatok szervezé-
se. Mindezt papi vezetés mellett.
Az ACIES a Mária Légió nagy, köz-
ponti, évenkénti fő ünnepsége, minden 
évben más-más Praesidium rendezi 
meg az Egyházgellei Curia spirituálisa            
Mgr. Jankó Gábor, egyházgellei plébá-
nos, vezetése alatt. Ebben az évben a 
Csallóközcsütörtöki Mária Légió Pra-

esidiuma kapta ezt a megtiszteltetést. 
Mivel a Mária-tisztelet igen fontos he-
lyet foglal el a Légióban, minden év-
ben meg kell rendezni az Istenanyának 
szentelt légiósok fogadalomújítását. 
Erre a fogadalomújításra, amely az 
egyéné és egyben a közösségé is, már-
cius 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepén, vagy az e körüli napok 
egyikén kerül sor, s neve Acies. Ebben 
az évben 2019. március 23-án került 
sor a Csallóközcsütörtöki Szent Jakab 
– plébániatemlomban, melyen részt 
vettek az Egyházgellei Curiához tarto-
zó további Praesidiumok is: Kisfalud, 
Felbár, Dercsika, Egyházfa és Egyház-
gelle. A fogadalomújításra szentmise 
keretén belül került sor, melyet Mons. 
Haľko József, pozsonyi püspök muta-
tott be. 

A latin “acies” szó csatarendbe sorako-
zott sereget jelent. Illő elnevezés arra 
az ünnepségre, melyen a légiósok ösz-
szesereglenek, hogy újból megvallják 
Mária, a Légió Királynője iránti hűsé-
güket, és egyben erőt és áldást kérjenek 
édesanyjuktól egy újabb évre a gonosz 
hatalmak ellen folytatott harcukhoz. 

Podobek Erzsébet          
Mária Légió – Csallóközcsütörtök

ACIES 
a Mária Légió 
legnagyobb 
ünnepe
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A nagyhét három utolsó napját: nagy-
csütörtököt, nagypénteket és nagyszom-
batot az egyház Triduum sacrum-nak, 
azaz Három szent napnak nevezi. E na-
pok mindegyikén Krisztus szenvedése 
és halála az elmélkedések középpontja.

A csallóközi néphagyományban nagy-
szombat félünnep volt. Délelőtt még 
dolgoztak a háztartásban és a ház körül. 
Délután már rendszerint az esti föltáma-
dási szertartásra, a körmenetre készül-
tek. A körmenet után már véget ért a 
negyven napos böjt is. Este már minden 
háznál sonkát ettek, hogy egész évben 
bőségben legyen az étel, elkerülje őket 
mindennemű betegség.

Nagyszombati hagyomány volt a ház 
napkelte előtti körülsöprése is. Ezzel a 
ténykedéssel a férgeket, a rovarokat űz-
ték el a házból és a ház környékéről is. A 
ház körülsöprését a hajnali ébredés után 
azonnal el kellett végezni, mert csak így 
lehetett hatásos. Fontos volt, hogy senki 
ne lássa meg ezt a ténykedést. Ezért Fel-
báron már nagypénteken este a fal mellé 
állították a söprűt, Sülyben pedig még a 
lábbelit is megtisztították erre az alka-
lomra. A bősi asszonyok viszont nem 
korán reggel, hanem délelőtt, a Glóriát 
jelző harangszókor kezdték el a söprést. 
Ez a harangszó jelezte a harangok visz-
szatértét Rómából.

Nagycsütörtökön az Olajfák hegyén 
vérrel verejtékező Üdvözítő halálfélel-
mére emlékeznek, pénteken a keresztre 
feszítés kínjait idézik, szombaton a ke-

Húsvét előtt 
népszokásainkról

resztről levett Krisztus sebeiről elmél-
kednek. A szentmise fő gondolata csü-
törtökön az Oltáriszentség, pénteken a 
Kereszt diadala, szombaton a Föltáma-
dás és a keresztség.

A nagyböjti komorságot, a böjt szigorú-
ságát a keresztény világ legnagyobb ün-
nepe, a föltámadás emléknapja, húsvét 
váltotta föl. Már a magyar neve is jelzi, 
a hosszú böjtölés után ezen a napon fo-
gyasztottak először zsírral készített éte-
leket, főként húst.

Az ősegyházban ezt az ünnepet So-
lemnitas solemnitatum, azaz az Ünne-
pek ünnepének nevezték. A liturgiában 
Dominica Resurrectionis = a mi Urunk 
Jézus Krisztus föltámadásának napja 
a neve. E liturgia lényege és tartalma 
Krisztus dicsőséges föltámadása, ahogy 
a zsoltáros mondja: „Ez az a nap, ame-
lyet az Úr alkotott nekünk, örüljünk és 
ujjongjunk!”

A zsidó hagyományban gyökeredző, a 
vasárnap mellett a legrégibb keresztény 
ünnep, a húsvét a keresztény korban so-
káig az újév kezdetét is jelentette. Ennek 
emlékére a negyven napos böjt utáni 
első napot megszentelt ételek fogyasztá-
sával kezdték. A keleti rítusú egyházban 
ezt a húsvéti ételt pászkának nevezték, 
s náluk ez az ünnep a pászkaszentelés. 

A húsvéthétfői locsolkodás: a lányok, 
asszonyok, menyecskék vízzel való 
meglocsolása, „megöntözése” hajdan 
az asszonyi termékenység serkentésé-

re, fokozására irányult, e szokás régi 
voltáról már a középkorból is találunk 
utalásokat. Ezt a termékenységvarázsló 
ősi, katartikus szertartást az egyház is 
átvette, s így a keresztelésre vonatkozik. 
Ugyanis régen húsvét táján, elsősorban 
nagyszombaton vízbemerítéssel, le-
öntéssel kereszteltek, mert ahogy a te-
remtéskor „Isten lelke lebegett a vizek 
fölött”, így száll le most is a Szentlélek 
a keresztség vizére, hogy akik benne 
elmerülnek, a víz és a Lélek útján újra 
szülessenek. Már ekkor is ismerték a 
vízbevetélő hétfő, vízbehányó kedd ki-
fejezéseket. Csilizradványon tiszta víz-
zel, hideg vízzel megtöltött dézsából 
öntözték a lányokat. Bősön kannákból, 
Medvén „ampákból zúdút a víz” az asz-
szonynépre.

A Csallóközben érdekes magyaráza-
tokat találunk az öntözés szokásával 
kapcsolatban. Csilizradványon Vida Si-
monné úgy tudta, hogy Jeruzsálemben 
Pilátus háza előtt volt a piac. A kofák és 
a vásárlók már korán hajnalban hango-
san tárgyalták az eseményt, hogy Jézus 
föltámadt. Egyesek elhitték a hírt, má-
sok viszont kételkedtek annak igazában. 
Ebből nagy veszekedés támadt. A cse-
tepaté miatt Pilátus nem tudott aludni, s 
vízzel öntette le a veszekedő népséget, 
hogy elhallgassanak, hagyják el a pia-
cot. Ennek emléke lenne a húsvéti lo-
csolkodás.

(Forrás: Marczell Béla: Naptár és néphagyo-
mány. Csallóközi népszokások)
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A községünkben működő alapiskola 
diákjai az elmúlt hetekben a tanulás 
mellett több jeles napról is megemlé-
keztek, s ezek kapcsán új ismeretek-
kel gazdagodtak.

Az alsó- és felső tagozatos diákok 
Csallóközi históriák címen egy interne-
tes játékot ismerhettek meg, amely egy 
online felfedezőútra kalauzolta őket. A 
regisztráció után a leghihetetlenebb és 
legrémisztőbb történeteket ismerhették 
meg falvainkról, városainkról, ahol a 
mese keveredik a valósággal.

A Nemzeti Dal, a Tizenkét pont, a Pil-
vax kávéház, Táncsics Mihály, Petőfi 
Sándor, Jókai Mór, a márciusi ifjak, 
szabadság, testvériség, egyenlőség; – 
mind-mind fogalommá vált szavak, 
amelyekről minden igaz magyar em-
bernek legnagyobb nemzeti ünnepünk, 
1848. március 15. jut az eszébe, a ma-
gyar történelem talán legbátrabb napja. 
Felelevenedik előttünk, ahogy Petőfiék 
elindulnak a Pilvaxból, ahogy lefog-
lalják a Landerer-nyomdát, kinyom-
tatják a 12 pontot, ahogy az elnyomó 
Habsburg hatalom ellen a néhány óra 
alatt több tízezer lelkesre duzzadt tö-
meg skandálja, hogy „a magyarok Is-
tenére esküszünk, esküszünk, hogy 
rabok tovább nem leszünk”. A diákok 
is felidézték a 171 évvel ezelőtti ese-
ményeket és társaikkal is megosztották 
a tanultakat.

Az erdők világnapja alkalmából a di-
ákok megnéztek egy tanulságos tör-
ténetet, amely bemutatta nekik, hogy 
mennyire fontos a fák védelme, s az 
erdők milyen fontos szerepet játszanak 
az életünkben. Ezt követően egy szá-
mítógépes játékot játszottak, ahol az 
erdőkkel kapcsolatos kérdésekre kel-
lett válaszolniuk.

A víz világnapján pedig egy rövid, ta-
nulságos filmet tekinthettek meg, majd 
vízzel történő kísérletek bemutatására 
került sor. Ezután a felső tagozatos di-

ákok csoportokat alkotva víz-kvíz ver-
senyen vettek részt, az alsó tagozatosok 
pedig közösen egy projektet készítettek, 
ezzel megtartva a víz világnapját.

A márciusi 
hősökről és 
a világnapokról is 
megemlékeztek
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Márciusban újra összeült a Csema-
dok Csallóközcsütörtöki Alapszerve-
zetének tagsága, hogy az évzáró gyű-
lésen kiértékelje a szervezet 2018-as 
munkáját, valamint hogy a jövőt ter-
vezzék.

Volt is mire visszatekinteni. A 2018-
as évben ugyanis egy új nagyszabású 
projekt vette kezdetét, amikoris két 
előadással megnyílt az első Csütörtöki 
Színházi Évad. Egy régen dédelgetett 
álmunk vált ezzel valóra, a siker pedig 
jócskán meghaladta ez elképzelésein-
ket. Két teltházas előadással ünnepeltük 
a színpadi kultúrát. Köszönjük minden-
kinek ezt a felemelő élményt, hogy lát-
hattuk, a sok tervezés és szervezés nem 
volt hiábavaló. A Csütörtöki, sőt, felső-
csallóközi közösség megmutatta, hogy a 
minőségi magyar kultúra iránt az igény 
töretlen és ennek megfelelően már ter-
vezzük is a következő évadot, amely a 
kultúrház felújítása után indul majd.

Az évzáró taggyűlésen kiértékeltük a 
már lezajlott két 2019-es rendezvényt, 
a Pósfa zenekar koncertjét, valamint 
az első Csütörtöki Táncházat, amelyen 
szintén a Pósfa húzta a talpalávalót. 
Utóbbi új, Csütörtökben még szokatlan 
élménynek számíthat, sikerült azonban 

ezt a rendezvényt is megtölteni érdek-
lődőkkel, ámbár többségében még nem 
csütörtöki vendégek tiszteltek meg 
minket. Érkeztek viszont táncosok 
Nagymegyerről, Bősről és Nádszeg-
ről is, a visszajelzésekből pedig annyi 
biztos, hogy a táncháznak van jövője 
Csütörtökben, már csak azon kell dol-
goznunk, hogy több hazai érdeklődőt 
győzzünk meg erről.

Egy héttel az évzáró taggyűlés után, 
március 17-én emlékeztünk meg az 

1848-49-es forradalom hőseiről a már 
hagyományossá váló koszorúzási ün-
nepség keretein belül a kopjafánál. Az 
ünnepi műsort az alapiskola diákjai, 
Őry Csenge, valamint a daloskör bizto-
sították, az emlékezést pedig Őry Péter 
polgármester úr ünnepi gondolatai tet-
ték teljessé. Köszönjük mindenkinek, 
aki velünk együtt éltette a forradalom 
eszméjét és ezzel továbbadja a lángot a 
következő nemzedéknek. 

Mészáros András

Évet értékelt a Csemadok
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Miután jelképesen átvettük a sze-
mélyi igazolványunkat, lévén már 
15 évesek lettünk, gőzerővel indul-
tunk neki a 2019-es esztendőnek.

Foglalkozásvezetők kreativitásának 
köszönhetően hónapról hónapra képe-

sek vagyunk megújulni, új ötletekkel 
várni a gyerekeket, sőt elindítottuk a 
Szülő Tanoda programunkat, így már 
az anyukáknak, sőt a család valameny-
nyi tagjának kínálunk programot.

Januárban induló program első vendé-

ge Mészáros Krisztina volt, aki a gye-
rekek fegyelmezésével kapcsolatosan 
osztotta meg velünk tapasztalatait. 
Várakozáson felüli volt az érdeklő-
dés a szülők részéről. A Szülő Tanoda 
projektünk negyedévente különböző 
témákban hív majd szakember ven-
dégeket. Legközelebb Bíró Bea ad 
hasznos tanácsokat a gyógynövények, 
illóolajak betegségek esetén történő 
felhasználására. 

Foglalkozások a terv szerint folytak 
akár a Pöttöm klubban, akár a játszó-
házban, minden alkalommal nagy lét-
számú gyereksereggel. Készültek cso-
dás családi naptárak, faliórák, fontunk 
kosarat Miklós Jutkával. Készültek 
húsvéti ajtódíszek, 1848-as esemé-
nyek kapcsán vetélkedtünk. Új techni-
kát is kipróbálhattunk Podobek Jutka 
néninek köszönhetően, aki nagy türe-
lemmel, és hozzáértéssel mutatta meg 
a gyerekeknek a könyvkötés alapjait, 
sőt minden gyerkőc elkészítette saját 
kis noteszét. 

Vezetőségi tagjaink csapatépítő tré-
ningen vehettek részt a dunaszerda-
helyi VOVO LAND meghívásának 
köszönhetően. Márciusban díjazott 
lett egy kislányunk Fekete Zsófika, a 
légi Benyovszky Móricz Alapiskola 
Szivárványos álmok rajzversenyén.

Közben meghirdettük a Rajzolj és 
Nyerj! névre hallgató rajzpályáza-
tunkat, immár hatodik alkalommal. 
Óriási érdeklődés kísérte a rajzpályá-
zatunkat, nem kis büszkeségünkre, 42 
intézmény csatlakozott 467 rajzzal. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
és díjátadóra április 12-én pénteken 
16,00-tól kerül sor a KH üléstermé-
ben. Köszönjük a felajánlott díjakat. 
Sok támogatónak köszönhetően a 
gyerekek szép könyvjutalmakban ré-
szesülnek majd.

Sill Zsuzsa

Mindent a gyerekekért teszünk
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Az elmúlt év decemberében készült el 
a tűzoltószertár építési projekt doku-
mentációja a belügyminisztériumtól 
elnyert támogatásnak köszönhetően.

A tűzoltószertár 
látványterve

Vizualizácia 
hasičskej zbrojnice
Ministerstvo vnútra SR poskytlo v roku 
2018 obci Štvrtok na Ostrove dotáciu 
vo výške 11365,80 € na vypracovanie 
projektovej dokumentácie hasičskej 
zbrojnice obce Štvrtok na Ostrove. 
Projektová dokumentácia bola vyhoto-
vená v decembri 2018.

Výstavba v plnom prúde 
- Épül a kultúrház

V marci sa začali rekonštrukčné práce 
na kultúrnom dome vďaka získaným 
finančným prostriedkom z fondov EÚ. 

Márciusban megkezdődtek az átépítési 
munkálatok a kultúrház épületén.
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A somorjai fakó és a balonyiak mö-
gött a harmadik helyen áll az AG 
Sport ligában a csallóközcsütörtöki 
csapat a 20.fordulót követően.

Az utolsó fordulóban, az elmúlt hétvé-
gén vendégként szenvedett egygólos 
vereséget csapatunk, így legyőzőnk, 
a balonyiak is megelőztek bennün-
ket, de továbbra is csupán négy pont 
a lemaradásunk a Somorja B csapata 
mögött. 

A tavaszi idényt ugyan nem kezdte jól 
a csapat, mert az egyházgelleiek el-
len március 10-én idegenben veresé-
get szenvedett a csapat, de egy héttel 
később sikerült legyőzni a bakaiakat, 
majd a listavezető somorjaiak ellen 
is a csapatunk bizonyult jobbnak. A 
tejfalui 3-1-es győzelem után (ez már 
a második siker volt a bajnokesélyes 
somorjaiak ellen) a nagyudvarnokiak 
vártak volna az együttesünkre, de a 
Dunaszerdahely közvetlen közelében 
fekvő település csapata a tavaszi sze-
zon előtt kijelentkezett a ligából. 

A legutóbbi, első április hétvégén pe-
dig a balonyiak ellen nem sikerült be-
találnia csapatunknak, míg a hazaiak-
nál Ozsváth volt eredményes, így 1-0 
arányban veszítettünk. Javítási lehető-
ség Ekecs/Apácaszakállas együttese 
ellen lesz a hétvégén.

Továbbra is közel a bajnoki címhez

A csapatok előtt még tíz forduló és 
két hónapnyi küzdelem áll, hogy kide-

rüljön, ki lesz idén az AG Sport liga 
bajnoka.
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Fogadóórak a községházán a húsvéti ünnepek alatt
Úradné hodiny obecného úradu počas Veľkonočných sviatkov

2019.04.18.  (csütörtök)  ZÁRVA 18.04.2019 (štvrtok)   ZATVORENÉ
2019.04.23.  (kedd)  ZÁRVA 23.04.2019 (utorok)    ZATVORENÉ

A gyűjtőudvar nyitvatartása a húsvéti ünnepek alatt
Otváracia doba zberného dvora počas Veľkonočných sivatkov

2019.04.20.  (szombat)  ZÁRVA 20.04.2019 (sobota)   ZATVORENÉ

A mi kislexikonunk 
Naša malá kronika

Újszülötteink – novorodenci

Bogdanová Sofia            
szülők: Kollerová Mária, Bogdan Alexandru Daniel

Boor Filip      
rodičia: Mogrovičová Dominika, Boor Vladimír 

Horváthová Helena
rodičia: Škerková Marta, Horváth Branislav

 
Bejelentkeztek falunkba 

presťahovaní do obce
Brezoňáková Gabriela

Janák Jakub
Janáková Ema

Bugárová Veronika
Daniel Ján

Garay Roman
Lehotská Martina
Lehotský József

Rybanský Radovan
Szegedi Norbert
Ščíslák Stanislav

Ščísláková Katarína
Zápražná Vieroslava

Elköltöztek falunkból 
odsťahovaní z obce

Csöllei Tibor
Ďuríšková Hana

Ďuríšková Marianna
Eremiáš Ján

Hamarová Veronika
Strešnáková Ema Tamara

Kuki Viliam
Kukiová Nataša

Kukiová Chiara Viktória
Mogrovicsová Daniela

Nagy Tomáš
Šimková Júlia

Zifčák Miroslav
Žiaková Natália

Fájdalommal búcsúztattuk
odišli od nás

Sípos Irén | életének 67.évében
Vaczula Anna | életének 88.évében

Balla Zsuzsanna | életének 93.évében
Cziferi Ervin | életének 50.évében
Bódis Mária | életének 71.évében

Paškó Konstantína | életének 85.évében
Sill Rita | életének 46.évében

Kállay Terézia | életének 83.évében
Horváth Tibor | életének 77.évében

Krampl Václav, RNDr.CsC  | 90. roku života
Vitéz József | életének 81.évében
Kuki Igor | életének 53.évében

Feketevízi Ilona | életének 83.évében

HÍRNÖK – a csallóközcsütörtökiek lapja
Megjelenik: negyedévente, ingyenes kiadvány

Kiadja a Csallóközcsütörtöki Községi Hivatal
Vám tér 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 305 731

Felelős kiadó: Őry Péter polgármester
Felelős szerkesztő: Kövesdi Károly

Műszaki szerkesztő: Beutlschmidt Robert
Nyilvántartási szám: EV 4427/11, ISSN: 1338-8258

A Hírnökkel kapcsolatos észrevételeiket, 
illetve közlésre szánt írásaikat a községi hivatal 
titkárságán, félfogadási napokon adhatják le 
olvasóink.

SPRAVODAJ – občasník Štvrtočanov
Vychádza: štvrťročne, nepredajný výtlačok

Vydáva Obecný úrad Štvrtok na Ostrove
Mýtne nám.1, 930 40 Štvrtok na Ostrove, 
IČO: 305 731

Zodpovedný vydavateľ: Péter Őry starosta
Zodpovedný redaktor: Rajkovics Péter

Technický redaktor: Katona Tamás
Evidenčné číslo: EV 4427/11, ISSN: 1338-8258

Pripomienky a návrhy článkov na zverejnenie
v občasníku Spravodaj môžete odovzdať 
na sekretariáte Obecného úradu v stránkových 
dňoch. 
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Občasník štvrtočanov                                      XV. ročník 1. číslo                                              Apríl 2019

Je to náš sviatok. Nezávisle od toho, či 
sme veriaci, či nie, Veľká noc je neodde-
liteľnou súčasťou našej kultúry: jej spô-
sob prinútiť nás zamyslieť sa,  jej svieža 
jarná vôňa ako aj jej mnohoraký výz-
nam a symboly. My, tu na Žitnom ost-
rove, oslavujeme ju dlhé stáročia, o čom 
svedčia aj mnohé písomné záznamy. 

„So sviatočným rázom Veľkej noci bolo 
úzko späté aj červené vajíčko. Národy 
už v dávnych časoch mu  pripisovali 
magickú moc. Podľa legendy vznikol 
celý vesmír z vajca sveta. Mystický výz-
nam sa vajcu pripisuje aj  vo Védach, 
svätej knihe Hindov (Indov). Starove-
ké národy ho používali na svojich hro-
boch, synagógach, mešitách a na iných 

21. storočie sviatku
verejných budovách ako symbol. Na 
území Uhorska sa počas archeologic-
kých vykopávok našli vajcia, ktoré boli 
na avarských pohrebiskách uložené v 
ženských hroboch, čo je dôkazom, že aj 
pohanské národy pokladali vajce za zá-
rodok života. Kresťanská cirkev určila 
vajce za symbol spásy a v ľudových tra-
díciách sa jeho červená farba pokladá za 
symbol Ježišovej krvi preliatej na kríži, 
a to skoro na celom Žitnom ostrove,” - 
píše vo svojej knihe o žitnoostrovských 
ľudových zvykoch Béla Marczell.

Je jednoznačné, že sa význam Veľkej 
noci počas posledných dvoch desaťročí 
v značnej miere zmenil:  zmenila sa aj 
úloha Veľkej noci, napriek tomu je dô-

ležité, aby sme si zachovali s ňou spo-
jené ľudové tradície, aby sme im nech-
celi ujsť. Preto si treba pripomínať, že 
vo Veľkonočný pondelok symbolizuje 
voda balzamovanie Ježišovho tela: po 
skladaní Ježiša z kríža umývali jeho 
rany vodou, aby po umytí mohli jeho 
telo balzamovať. Toto nám pripomína 
oblievačka vo Veľkonočný pondelok.

Oblievačka dnes už nemusí pre dámy 
znamenať mokré ráno, ako to bolo pred 
dvadsiatimi rokmi či pred storočím, veď 
sa v priebehu storočí zmení každý svia-
tok, ale je dôležité, aby sme našli súčas-
nú, pre 21. storočie charakteristickú 
podobu tohto sviatku: veď to všetko je 
základným kameňom našej kultúry.
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Rekonštrukcia kultúrneho domu, 
ktorý už niekoľko desaťročí slúži 
našej obci, sa začala v marci, lebo sa 
samospráve podarilo získať finanč-
né zdroje na jeho energetickú obno-
vu. Na to a na nové výzvy v roku 2019 
sme sa pýtali starostu našej obce 
Pétera Őryho.

Ako sa začal rok z hľadiska obce?
Rok sa vždy začína vyhotovením šta-
tistík (uzávierok, finančných správ). 
Teraz aj cez náš občasník by som sa ch-
cel poďakovať obyvateľom našej obce 
za spoluprácu, čo sa týka separované-
ho zberu komunálneho odpadu, lebo aj 
vďaka nim patríme v celoslovenskom 
meradle medzi najlepších. Vo Štvrtku 
na Ostrove sme separovali až 70 % od-
padu, presný údaj  hovorí o 69.79 %, 
ale v tomto hodnotení nie je vykázaný 
ostatný odpad dovážaný do zberného 
dvora, a to napríklad zberný plast, ktorý 
sme odviezli až niekoľko ton. Pomaly 
sa ukazujú pozitívne výsledky prevádz-
kovania zberného dvora, lebo aj keď sú 
náklady na jeho prevádzku pomerne vy-

soké, vďaka nemu sme dosiahli vynika-
júce výsledky, ak sa zohľadní slovenský 
priemer separovania, čo predstavuje len 
30-35 percent odpadu. V tomto trende 
máme pokračovať, veď ide o našu bu-
dúcnosť, separovaný zber odpadu je aj 
o budúcnosti našich detí.

V marci sa začala rekonštrukcia kultúr-
neho domu. Ako prebiehali prípravy?

Najväčšou výzvou tohto roku je zaháje-
nie projektu rekonštrukcie kultúrneho 
domu. V januári sme dostali od prísluš-
nej agentúry spätnú väzbu, že schválili 
verejné obstarávanie , takže sme mohli 
uzatvárať zmluvy a začať vyprázdniť 
budovu. Vysťahovanie trvalo zhruba 
mesiac, čo neprekvapuje, veď boli  tam 
nahromadené vecné dôkazy 60-ročnej 
práce. V dnešných dňoch už aj obyva-
telia našej obce vidia, že v centre obce 
prebiehajú rekonštrukčné práce. Finanč-
né zdroje sme získali na energetickú ob-
novu budovy, čo zahŕňa výmenu okien a 
dverí, vzduchotechniky; kúrenie a chla-
denie sa rieši tepelným čerpadlom, uro-
bí sa tepelná izolácia stien a strechy, ba 

V tomto roku sa úplne  
obnoví kultúrny dom
Rozhovor so starostom Péterom Őrym
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čo sa skrývalo pod kôrou vyrúbaných 
stromov: celý kmeň bol plný prasklín, 
bol celý spráchnivelý, čo by v budúc-
nosti predstavovalo nebezpečenstvo. 
Povedzme aj to, že kvôli vybudovaniu 
vedenia sa malo ísť do hĺbky, až pod 
korene a obnova si vyžaduje obkopa-
nie celej budovy, ale po dokončení prác  
začneme výsadbou zelene a každého 
môžem ubezpečiť, že zeleň okolo kul-
túrneho domu bude tak pekne obnovená 
ako aj interiér. 

Okrem energetických investícií aké 
ďalšie rekonštrukčné práce treba uro-
biť v kultúrnom dome?
Bude potrebná výmena vodovodu, 
vnútornej krytiny a javiska, ktoré nie sú 
energetické výdavky, ale obec ich reali-
záciu zabezpečuje z vlastných zdrojov. 
Každý týždeň kontrolujeme priebeh a 
realizáciu projektu, tak priebežne sme 
svedkami toho, aké výzvy sú ešte pred 
nami, tak napríklad stav vedení.

Aké sú Vaše skúsenosti, ako prijímali 
obyvatelia prestavbu?
Už pol roka dopredu sme avizovali (v 
súvislosti so svadbami, rodinnými os-
lavami, narodeninami), že sa očakáva 
rekonštrukcia budovy. Časť kultúrnych 
podujatí sa presunie do základnej školy, 
druhá časť do malej sály obecného úra-
du, jarné a letné podujatia sa budú konať 
vonku, pod holým nebom. Organizácie 
boli veľmi chápavé, veď vidia, že chce-
me vytvoriť takú budovu, ktorá okrem 
zabezpečenia moderných podmienok 
bude slúžiť obyvateľom ďalšie desať-
ročia.

Aké ďalšie plány máte ešte na tento 
rok?
Minulý rok bol o obnove škôlky a časti 
základnej školy, v tomto roku má prio-
ritu kultúrny dom, ale  pre mladých by 
sme chceli ponúkať nové pozemky na 
výstavbu rodinných domov: už sme sa 
dostali na úroveň rozvojového plánu 
obce, takže veríme v skoré ukončenie, 
že môžeme napredovať. Rozmýšľame 
o  premyslenom a nepretržitom vývoji 
a po ukončení rekonštrukcie kultúrneho 
domu budeme môcť realizovať väčšie 
investičné projekty aj v iných oblasti-
ach. 

nečakané prekvapenia, problémy, kto-
ré – samozrejme –  budeme riešiť, veď 
naším cieľom je, aby Štvrtok na Ostrove 
mal moderný a funkčný kultúrny dom.

Prichádzali od obyvateľov otázky týka-
júce sa týchto prác?
Pred kultúrnym domom sme realizovali 
povolený výrub stromov, mali sme sa 
rozlúčiť aj s dvoma vŕbami, ale napriek 
platnému povoleniu nás na druhý deň 
udali na ministerstve. Aj na fotke vidieť, 

sa vymieňa aj elektrické vedenie. Počas 
prác sme ale často konfrontovaní s konf-
rontovaný s takými problémami, ako je 
výmena 60 rokov starého vodovodu, tá 
v projekte obsiahnutá nebola, predsa ju 
treba riešiť, ale musíme čeliť aj ďalším, 
časom sa vynárajúcim výzvam,  nákla-
dy na ich riešenie už musíme hradiť z 
vlastných zdrojov. Myslím si, že každý, 
kto už na obnove starej budovy pra-
coval a skúsil to, vie, že po odstránení 
omietky alebo krytov často narazíme na 
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Charitatívna NaturalFit 
mánia venovaná deťom

Obdobie Vianoc už dávno pominu-
lo, ale nedá mi, obhliadnúc sa za 
týmto obdobím, nespomenúť jednu 
krásnu akciu s názvom „Charita-
tívna NaturalFit mánia venovaná 
deťom”. 

Aktívne a pravidelne sa hýbeme už 
druhý rok v priestoroch telocvične 
ZŠ vo Štvrtku na Ostrove. A rovna-
ko pravidelne sledujem vždy krásne 
vytvorené výrobky detičiek, ktoré sú 
umiestnené pri vstupe do priestorov 
školy. A práve toto ma inšpirovalo. 
Podporiť detičky v ich tvorbe, lebo 
stačí sa len pozerať a vidíš veci, ktoré 
mnohí prehliadajú.

Išlo o skoro dvojhodinové cvičenie 
rôznych štýlov (posilňovanie, hiit tré-
ning, valček Blackroll, strečing) 

Súčasťou akcie bola tombola, do 
ktorej sa nám podarilo nazbierať krás-
ne vecné ceny. Našimi sponzormi boli:

Németh lift s.r.o 
HN control Norbert Hamar
Terkov gastro s.r.o
Silvia Kovácsová 
František Kulcsár
Pekáreň Kvetoslavov
Játékvár Játszóház - Dom Hier
Wallentin - dámske, pánske, detské obleče-
nie a spodná bielizeň Štvrtok na Ostrove

Týmto chcem všetkým zúčastneným, 
ako aj sponzorom poďakovať za po-
moc a ochotu finančne prispieť deťom 

ZŠ vo Štvrtku na Ostrove. 

Celý výťažok z akcie (vstupné, tom-
bola, dobrovoľný finančný príspe-
vok), bol venovaný práve im na ich 
ďalšiu tvorbu a realizáciu.

Podarilo sa nám vyzbierať krásnu 
sumu 151 € a tá bola osobne odovz-
daná do rúk riaditeľke ZŠ Štvrtok na 
Ostrove.

Občianske združenie ŠK-NaturalFit
Ružena Hamarová 


